
                                   
                                                                          TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

 
 

PRİMEL 100® S 
Dış Yüzeyler İçin Su İtici Solüsyon 

 
 
 

KULLANIM ALANI  
Beton, gazbeton, eternit, tuğla, sıva, kiremit gibi yüzeylerde su emmeyi ve kirlenmeyi engellemek 

amacıyla emprenye kaplama olarak kullanılır. Özellikle dış cephe kaplamalarında, eski eserlerin 

restorasyonunda, aşırı ıslaklığa maruz zeminlerde yüksek performans sağlar. 

 
ÖZELLİKLERİ 
Suya maruz kalan yüzeylerde kirlenme, küflenme ve aşınmayı azaltır. 

Yapı elemanlarını su yüklemesinden ve nemin içine işlemesinden korur. 

Alkalilere ve UV ışınına karşı dirençlidir. 

Dış cephe kaplamalarını kirlenmeye karşı korur. 

Renksiz ve duru bir görünüme sahiptir. 

 

UYGULAMA  
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Uygulanacak yüzey; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eskimiş boyalar ve gevşek parçalar 

yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Nemli yüzeyler mutlaka kurutulmalıdır. 

 

UYGULAMA 

PRİMEL 100® S, yüzeye yukarıdan aşağıya doğru bir fırça veya püskürtme aleti ile uygulanır.                       

Yüzey tamamen doyana kadar işleme devam edilir. 

 

TÜKETİM 

200-500 gr/m² yaklaşık (Yüzeyin emiciliğine göre değişir.) 
 
 
TEKNİK DEĞERLER 
 
Yoğunluk, kg/lt ≈0,75 

Kuruma Süresi, saat ≈24 

 
 
AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 
• 5 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır. 

• Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1  

yıldır. 
 

 



UYARILAR 
• Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir. 

• Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır. 

• Dondan korunmalıdır. 

• Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanmalıdır. 

• Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 

• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 

• Ağzı sıkı kapatılmış kapta koruyunuz. 

• Göz ve deri temasından sakınınız. 

• Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız. 

 
 
UYGUNLUK BELGESİ 
      
           Bayındırlık Poz No: 04.503/2                

 
Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, 

saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan 

Entegre sorumlu değildir.  

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. 

 

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr 

 

http://www.entegreharc.com.tr/
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